
MátételkeKözség Önkormányzata Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete 2021. október 26—án (kedd)15 óra 30 perckor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Nagy Noémi polgármester, Piukovics Mihályné alpolgármester, MészárosGabriella aljegyző, Bajnok Ferencné, Börcsök—Wágner Barbara és Mrekva Andrea képviselők

Nagy Noémi polgármester: Megnyitja az ülést.
Köszönti Mészáros Gabriella aljegyzőt, köszönti a megjelent képviselőket.

Megállapítja, hogy 5 képviselő—testületi tag van jelen az ülésen, az ülés határozatképes.Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Mrekva Andrea képviselőt,
Más személyre javaslat, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra bocsájtja ajegyzőkönyv hitelesítöjére tettjavasiatát,
A Képviselő — testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja ajegyzőkönyv hitelesítőjének személyét,

46/2021. §X.26.) Mátételke k.öh.
Jegyzőkönyv—hitelesítőkijelölése

H a t á r o z a t
Mátételke Község Önkormányzat Képviselő- testülete (továbbiakban Képviselő —
testület) úgy dönt, hogy a 2021. október 26-án a Képviselő — testületi ülésreMrekva Andrea képviselőt jelöli ki jegyzőkönyv-hitelesítönek.

Nagy Noémi polgármester: Más napirendre javaslat nincs, ezen szavazásra bocsájtja anapirendi pontokra tett javaslatát.

A Képviselő — testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja anapirendi pontokat és a következő határozatot hozza:

47/2021. jX.26.) Mátételke k. öh.
Napirendi pontok tárgyalása

Határozat
Mátételke Község Önkormányzata a 2021. október 26—i ülésen a következő napirendipontokat tárgyalja meg:

1.) A szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletelfogadása
Előadó: Nagy Noémi polgármester

2.) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
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Előadó: Nagy Noémi polgármester

3.) Mátételke Község Önkormányzat 202l. évi költségvetését megállapító3/2021. (ll.15.)rendeletének módosításáról (I. módosítás)
Előadó: Nagy Noémi polgármester

4.) Iskolai felvételi körzet meghatározásának véleményezése
Előadó: Nagy Noémi polgármester

5.) Homokhátsági Regionális HulladékgazdálkodásiÖnkormányzati Társulás Társulási
megállapodás 5.számú módosítása és módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási
megállapodás elfogadása
Előadó: Nagy Noémi polgármester

6.) Mátételke belterület 183/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásaElőadó: Nagy Noémi polgármester

l.napirendi gont

A szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletelfogadása

Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került. A tavalyi rendelet alapjánkészült el a tervezet.

Mrekva Andrea kénviselő: A Jogi és ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
elfogadásrajavasolja.

Nag Noémi nolgármester: Van—e kérdés ezzel kapcsolatban?

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.

A Képviselő — testület egyhangúlag, 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül amelléklet szerint megalkotja Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testületénekaszociális célú tűzifa juttatásának szabályairól szóló 12/2021. (X. 27.) önkormányzatirendeletét.
(a rendelet mellékelve)

2.napirendi pont

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került.

Mrekva Andrea kégviselő: A Jogi és ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja.



Nagy Noémi polgármester: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.

A Képviselő — testület egyhangúlag, 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül amelléklet szerint megalkotja Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testületénekaszociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015.(Il.18.) önkormányzati rendeletmódosításáról szóló 13/2021. (X. 27.) önkormányzati rendeletét.
(a rendelet mellékelve)

3.napirendi pont

Mátételke Község Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 3/2021. (11.15.)rendeletének módosításáról (1. módosítás)

Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került Az előterjesztésbenrészletezésre került, hogy milyen összegek miatt volt szükség a módosításra. Van—e kérdésezzel kapcsolatban?

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.
A Képviselő — testület egyhangúlag, 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül amelléklet szerint megalkotja Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testületének azÖnkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 3/2021.(Il.15.) önkormányzatirendelet módosításáról szóló 14/2021. (X. 27.) önkormányzati rendeletét.
(a rendelet mellékelve)

4.napirendi pont

Iskolai felvételi körzet meghatározásának véleményezése

Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került, Van-e kérdés ezzelkapcsolatban?

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.

A Képviselő — testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következőhatározatot hozza:

48/2021. §X.26.) Mátételke k. öh.
Iskolai felvételi körzet meghatározásának véleményezése

Határozat

Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő—testület) a Bajai Tankerületi Központ által tervezett Bácsalmási
Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetének
meghatározásával egyetért.



A Képviselő-testület az intézmény székhely címének pontosítását javasolja
az alábbiak szerint:

OM200959 Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú MűvészetiIskola
6430 Rákóczi út 27.

Határidő: 2021 . október 31 .

Felelős: Nagy Noe'mi polgármester

A határozatról értesül:
- kivonattal: 1. Nagy Noémi polgármester

2. Patocskai Ibolyajegyző
3. Bajai Tankerületi Központ

5.nagirendi pont

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulásimegállapodás 5.számú módosítása és módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulásimegállapodás elfogadása

Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került. Van—e kérdés ezzelkapcsolatban?

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.

A Képviselő — testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következőhatározatot hozza:

49/2021. §X.26.) Mátételke k. öh.
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás
5.számú módosítása és módositással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás
elfogadása

Határozat

l.) Mátételke Község Önkormányzata Képviselő—testülete (a Továbbiakban: Képviselő-
testület) megtárgyalta a ,,Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási megállapodása 5.számú módosítását és a módosításokkal egységesszerkezetbe foglalt Társulási megállapodás" tárgyú előterjesztést és elfogadta azt az
előterjesztéssel egyezően.

2.) A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Társulási megállapodás 5.számú
módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodásaláírására.



Határidő: 2021. december 3.
Felelős: Nagy Noémi_polgármestcr

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:
] . A Képviselő-testület tagj ai
2. Nagy Noémi polgármester
3 Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodásí Önkormányzati Társulás

6.nagirendi pont

Mátételke belterület 183/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

Nagy Noémi polgármester: Az elkészült anyag kiadásra került. Ennek a területnek az ügyemár régóta húzódik. Jó lenne megvásárolni azt a tulajdoni hányadot is, de a tulajdonosa túlsokat kér érte. Pár éve készült egy értékbecslés a területről. Ha azt figyelembe veszik is, hogyazóta eltelt néhány év, szerinte akkor is túl sok, amit kér érte. Azt is figyelembe kell venni,hogy az ügyvédi költséget is ki kell fizetni. Javasolja, hogy ajánljon az önkormányzat520.000,— Ft— os vételárat, aztán majd meglátják mi lesz a válasz, Van—e kérdés ezzel
kapcsolatban?

További hozzászólás. javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előterjesztést.

A Képviselő — testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következőhatározatot hozza:

50/2021. §X.26.[ Mátételke k. öh.
Mátételke belterület 183/1. hrsz-ú ingatlan megvásárlása

Határozat

]) Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy aMátételke belterület 183/1 hrsz-ú szántó és legelő művelési ágú ingatlanból
6696/32304 —ed tulajdoni hányadra vonatkozó eladási szándéknyilatkozatban
szereplő 650.000.- Ft összeget nem fogadja el.
2.) A Medvey Kft. által 2018-ban készített értékbecslésben szereplő érték
435.289.Ft. melynél az eltelt időszakot is figyelembevéve Mátételke KözségÖnkormányzata által kifizetni szándékozott összeg nem haladja meg az520.000.- Ft-ot.
3.) Megbízza a polgármester a szükséges teendők elvégzésével.

Határidő: 2021, október 31.
Felelős: Nagy Noémi polgármester

Nagy Noémi polgármester: Van—e valakinek fontos bejelentenivalója. vagy kérdése,észrevétele, amit meg kellene tárgyalni?



Mivel más észrevétel, javaslat, bejelentés nincs, megköszöni mindenkinek a jelenlétet, atestületi ülést 15 óra 50 perckor bezárja.
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